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 : ملخص
هذه املقالة اىل فحص تداعيات انهيار احلكم املركزي يف العراق و سوريا على االمن تسعى 

فراغ السياسي ما لبث ان حتول القومي الرتكي و ختص بالتحديد التهديدات اهلوياتية . يبدو ان هذا ال
اىل انكشاف امين لرتكيا نتيجة تنامي املطالب الكردية خبلق كيان سياسي جامع للقومية الكردية. ترتب 
على هذا التحول القيمي يف مكانة الفاعلني يف الفضاء السياسي للعراق وسوريا حتول ادراكي لدى 

الناجم عن بروز كيان كردي مستقل، خاصة انها  صانع القرار الرتكي بتحديد ماهية التهديد االمين
تعمل على احتواء احلركة الكردية بالداخل. لذا يف إطار مفهوم االمن املوسع ملدرسة كوبنهاقن نسعى 
لتوظيف منهج حتليل النظم لديفيد ايستون لبحث أمن تركيا يف سياق املناقشات بشأن فدرلة سوريا 

ستقل باعتبارها املدخالت، يف حني تعترب اجراءات االمننة على غرار العراق ونشوء كيان كردي م
كعمليات، وصوال اىل املخرجات املتمثلة كيف حتاول االضطالع بدور اقليمي يتكيف ومصاحلها 

 اجليوسياسية ويطمئن هواجسها االمنية. واخريا مقارنتها باملدخالت عرب ما يسمى بالتغذية العكسية.
 االمننة ، املركب االمين . الكردية، سورية، اهلويةانهيار العراق و  ا،تركيكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The The herein Study deals with the effects of the disintegration of 

central governing in both Iraq and Syria on the Turkish national security, 
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especially the identity threats. In fact, the political vacuum has soon 

changed to a security Vulnerability, with the Kurdish claims for an 

autonomous entity gathering all Kurdish nationals. Moreover, the change of 

the position of Iraq and Syria in the political space has been followed by a 

similar change in the perception of the Turkish decision maker. The latter 

perceives that the real security threat will come from the emergence of an 

autonomous Kurdish entity, this is why he works to contain the internal 

Kurdish movement. The author of the article tries to apply the systems 

theory of David Easton to analyze the Turkish Security in a changing 

context. Therefore, the Syrian and Iraqi States as well as the emergence of 

an independent Kurdish entity are taken as inputs, while considering the 

Turkish securitization procedures like a process, to finish with a Turkish 

regional role based on geopolitical interests and security fears like outputs. 

The final step will be the comparison of both input and output by what is 

known as the feedback process.  

Keywords: Turkey, Iraq and Syria disintegrations( implosion), 

Kurdish Identity, Securitization, Security Complex  

___________________________ ______________  

 
 املؤلف املرسل*
 قدمة م

يف كثري من االحيان متتد عرب احلدود اليت يسهل اخرتاقها يف  والصراعات املعقدةالتجربة ان العنف  لقد اثبتت      
فحيثما تتفكك  والثقافة.ما تكون غري جمهزة للتعامل مع االختالفات يف اهلوية  غالباواليت  والفاشلة،الدول الضعيفة 

فإنها ال تلبث ان تصبح ميادين نزاع لقوى حميطة كثريا ما يتم االمساك بزمام السلطة فيها عرب اغفال كلي ألمن  الدول،
لتحقيق امنها اخلاص حيث تصبح اهلوية لتجد هذه االخرية نفسها يف وضع االعتماد على النفس  العرقية،اجلماعات 

هذا الوضع  سوريا،الذي يوجد فيه االكراد نتيجة انهيار احلكم املركزي يف العراق ثم  وهو املشهد مرجعا لألمن.
البنيوي او ما يعرف بالفوضى الناشئة كان الدافع وراء تنامي املطالب الكردية خبلق كيان سياسي جامع للقومية 

معقد ميتاز خبصائص مماثلة فان اي حترك هلم ستكون له  أمنىاقليم اجلغرايف لألكراد يف  لتوزيعوحبكم ا الكردية.
 الدومينو.بقية الدول عرب تأثري  وانعكاسات علىتداعيات 

ادراكي لدى صانع  وسوريا حتولترتب على هذا التحول القيمي يف مكانة الفاعلني يف الفضاء السياسي للعراق         
انها تعمل على احتواء احلركة  مستقل، خاصةرتكي بتحديد ماهية التهديد االمين الناجم عن بروز كيان كردي القرار ال
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احتواء اي حماولة لتشكيل كيان  إطارلذا سعت اىل تكييف سياستها اخلارجية ازاء بؤر النزاع يف  بالداخل.الكردية 
البحثية لذا حناول من خالل هذه الورقة  االقليمية.ات يف االزم أكربكردي مستقل من خالل االضطالع بأداء ادوار 

 الكردية؟مسار االمننة الرتكية للهوية  وسورية علىهي انعكاسات انهيار العراق  التالية: ماعلى االشكالية  االجابة
 

  االوسط:الشرق  وبنية اقليم/ االكراد 0
يف سياق تأثري املتغريات الدولية عرف تشكيل الشرق االوسط باملفهوم احلالي بعد حل املسالة الشرقية بني القوى     

بيكو . ادى هذا التقسيم اىل متكني االنتداب االوروبي -اتفاقية سايكس العثمانية عرباالوروبية و تقسيم تركة الدولة 
 الحقة. وصراعات اهليةيا يف الوقت نفسه االساس املفضي اىل حروب مرس بالتوترات،من احلكم عن طريق التالعب 

وكون االكراد يشكلون احد عناصر التنوع احلضاري يف املنطقة ، فان اي ترتيبات او تنافس بني القوى يف املنطقة  
الل كان له تداعيات على استمرارهم يف كيان  وحدوي جامع ، يف حني مصري االكراد كقومية  فقد حسم من خ

التسويات الدولية ملخلفات احلرب العاملية االوىل عرب معاهدة سيفر اليت منحتهم حق اقامة  دولة قومية ، و هو بند 
اسقطته معاهدة  لوزان  ليتوزع حلم الدولة الكردية مع توزيع االكراد  على العديد من الدول الشرق االوسطية 

ليتحول الشمل الكردي اىل  جمموع اقليات تفصلها 1يف القوقاز.  )العراق ، سوريا ، ايران و تركيا( و بدرجة اقل
حدود سياسية لدول ميزتها خمتلفة االنظمة السياسية و متناظرة يف التوجه االيديولوجي متنافسة او طموحة للهيمنة 

اقليم مشال الشرق  االقليمية مما شكل بيئة اقليمية مستها التوتر و عدم االستقرار سواء من حيث التنافس الداخلي لدول
اذ استميلت الورقة الكردية يف  2االوسط او من حيث نفوذ القوى الدولية و تأثريها على صريورة االمن االقليمي .

 غرار احلرب العراقيةعلى  الباردة احلربحيث وظفت إلثارة النزاعات الداخلية خالل  االقليم،النزاعات البينية يف 
اىل بعدها الدولي حيث  إضافة تركيا،البينية اثر ازمة مياه الفرات اذ دعمت سوريا أكراد او خالل النزاعات  االيرانية.

  3متثل نقطة ارتكاز لعديد من اسرتاتيجيات القوى الدولية يف املنطقة . 
ففي الوقت الذي ضلت املسالة الكردية تضبط ايقاع العالقات البينية لدول مشال الشرق االوسط ، تركيا اخذت     

افة من جماهلا االقليمي متأثرة بالسياسة الكمالية الطاحمة يف اهلوية الغربية عرب عضوية حلف االطلسي ، نفور سياستها مس
اخلارجية عن التورط يف الشرق االوسط جعلها تلعب دور الدولة العازلة ، بهذا املعنى عودة تركيا اىل جوارها اجليو 

أثار أسئلة حول شكل مركب االمن  وسط عقب حرب اخلليج الثانيةحضاري ، او إعادة االرتباط مع الشرق األ
االقليمي للشرق األوسط و الدور الذي ستلعبه فيه مع حتول املقاربة الرتكية من سياسة االنعزال اىل التدخل و االخنراط 

                                           
 .22(.ص.2111كرامر، تركيا املتغرية تبحث عن ثوب جديد، )ترمجة: فاضل جتكر.الرياض:العبيكان.هاينتس  1 

2 Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and powers: the structure of international security (New 

York: Cambridge University Press.2003.).p.187. 

3 ibid.p.198. 
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 نتيجة التطوراتان هذا التحول ك الدولية،اىل التغريات اجليوسياسية يف البيئة  إضافة.  4يف قضايا الشرق االوسط 
بسبب متركز حزب العمال الكردستاني يف  تركيا،السياسية يف مشال العراق الذي له انعكاسات حيوية مباشرة على 

العراق اىل حتويل احلكم الذاتي اىل دولة مستقلة تهدد بتعزيز االجتاهات  ونزوع اكرادجبال قنديل مشال العراق 
ال ميكن أن  انه يرى عالئقية، حيثاىل األمن انه ظاهرة  بوزان السياق ينظر هذا ويف االناضول.االنفصالية لدى اكراد 

لذا طرح فكرة املركب   فيه.اليت هي مندجمة  االمين للدوليفهم األمن القومي لدولة معينة دون فهم منوذج الرتابط 
عدم  ببعض، ايتكون فيه القضايا االمنية للدول متصلة بعضها  الوضع الذيحيث ميثل  هذا الرتابط،االمين لفهم 

 5الواقعية.امكانية النظر اىل امنها بشكل يفصلها عن بعضها البعض من الناحية 
من هنا و ألسباب امنية تتعلق باستمرار الدولة ككيان موحد ، حيث يصبح البقاء هو اهلدف االمسى للدول     

كراد وحدهم بل ختص الدول اليت يعي  االكراد بينهم تاريخيا ، فالتحول القيمي الناش  .املشكلة الكردية  ال ختص اال
لألكراد كحركة اجتماعية تطالب حبقوقها التاريخية ، يعزز طرح معضلة االقليات داخل الدولة القومية ، و املهم من 

املوضوعية و درجة تفاوتها ، بل ما يرتتب وجهة نظر التفاعل و العالقات بني اجلماعات االثنية ليس هو عنصر التباين 
سياسية ، و انعكاس كل ذلك يف امناط –عليها من حدة يف االدراكات الذاتية ، و من مواقف و اجتاهات اجتماعية 

و على اعتبارهم ميتدون عرب جغرافيا 6السلوك و العالقات جتاه اجلماعات االثنية االخرى اجملاورة هلا او املتفاعلة معها .
و هو ما يولد تصورات مشرتكة لدى   Intersbjectiveصلة ، فان هذا التهديد يخلق فهم او ادراك بينذاتاني مت

صناع القرار للدول احملتضنة للشتات الكردي بأهمية احتواء اي حماولة لقيام كيان كردي مستقل اذ ميثل  تهديد مباشر 
 ألمنها القومي و استمرار الدولة  .

االمنية  واستيعاب الدينامياتبني دول االقليم عامالن مهمان لفهم  العداوة وتوزيع القوةاط الصداقة / من هنا يعترب امن 
خاصة  االقاليم،نظري حتليلي ألمن  يقدمانها كإطار وويفر اليتلبوزان املركب االمين االقليمي  وفقا لنظرية املنطقة،يف 

ة االنتقال بسهولة عرب احلدود ما يعزز الرتابط االمين املكثف داخل ان هذه املركبات متتاز بنوع من التهديدات هلا خاصي
بناءا على ذلك كل اقليم يشكل امناط معينة من االمن  7الوقت يرسم حدود متيزه عن جواره.  ويف نفسكل مركب 

يف  فية،وصحيث يصبح االمن هو ما تصنعه الدول.  نظرية املركب االمن االقليمي هي نظرية غري  وانعدام االمن،
اذ ميكن  الدولية،و هو ما جيعلها مرنة تتكيف و املتغريات  اجلغرافية.ال التقسيمات االمن تعتمد متغري  حتديدها لألقاليم

  8هلذه املركبات االقليمية ان تتغري او يعاد تشكيلها وفقا للممارسات االمنية للجهات الفاعلة .
                                           
4 ibid.22-21. 
5 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-

Cold War Era.( 1st edion, GB: wheatsheaf, 1983) .p.106. 

 .313(، ص. 2112، بريوت : دار الرتمجة العربية، 2انتوني غيدنز ، علم االجتماع ،) ترمجة : فايز الصياغ، ط6 

7 Barry Buzan, Ole Wæver, p.49. 
8 ibid,p.48. 
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 االوسط:عادة تشكيل مركب االمن االقليمي للشرق ا
دخل االقليم مرحلة  االسيوي، اجلديدة االرتكازاسرتاتيجية اوباما  إطارخبروج اجلي  االمريكي من العراق يف     

خصوصا ان هذا الفراغ االسرتاتيجي تزامن مع حتول داخلي بانهيار العراق و سوريا مما نتج عنه فراغ   التوازن.اختالل 
الخرتاقه خارجيا ،و شجع على زيادة دور القوى االقليمية السعودية ، ايران و يف القوة االقليمية، هذا الوضع مكن 

تركيا .وفقا لذلك حتول الشرق االوسط من اجملمع االمين املركز و الذي يعرف قوة دولية مهيمنة اىل جممع امين قياسي 
التفاعل بني القوى االقليمية و او معياري و الذي يعرف تعدد االقطاب ، حيث ديناميات امن االقليم تتشكل من خالل 

، تعترب 2113و هو ما يدفعنا بالعودة اىل تقسيم االقاليم لبوزان و ويفر يف كتابهما الصادر   9االستقطاب الداخلي ،
تركيا دولة عازلة ما بني ثالث اقاليم : الشرق االوسط ، اوروبا و القوقاز. يف حني مثل مبدأ العثمانية اجلديدة عودة 

ما  وسوريا.التدخل يف العراق  االيراني،ملف النووي  الفلسطينية، عرب القضيةتدخل يف قضايا الشرق االوسط تركيا لل
 االوسط،فيه حيث اصبحت قطبا فاعال يف مركب االمن االقليمي للشرق  ودور تركيايستلزم اعادة تعريف املركب 

 10 .للشاميستوجب اعادة تعريف مركب االمن االقليمي الفرعي  وهو ما
وفقا ملا طرحته مدرسة كوبنهاقن حول تشكل املركبات االمنية. يف مقالتنا ملساعي حتليلية ننظر اىل الدول احلاضنة     

ما ميكننا من االستفادة من تطبيقات "   mini-complex  لألكراد اي مشال الشرق االوسط كمجمع امين مصغر 
ولكن اقل حجما  االقليمي،هذا اجملمع املصغر له خصائص مركب األمن االمن اجملتمعي ، االمننة ، املركب االمين " . 

. دون البحث يف دور املركب املصغر الذي  11حيوي فاعلني ما حتت الدولة الدول كماحبيث يتكون من عدد اقل من 
 خصائص العازل االقليمي.  وويفر لهيرى بوزان 

 
 اقليمي النهيار الدولة  أمنىاهلوية الكردية كتحدي  املدخالت:/ 0

حتديات سياسية  وستفاليتني، نتيجةعن اعادة مللمة نفسيهما بوصفهما دولتني  والعراق عاجزتنيتغدو سورية       
مما ادى اىل انزالق البالد حنو  السياسية،تشكيل النتائج  والدينية يفوأمنية وأزمات اقتصادية مع بروز تأثري الفئات العرقية 

تأثري أكرب  والفاشلة هلاعلى املستوى اإلقليمي الدول الضعيفة  .زادت من حدة املعضلة االمنية اجملتمعيةفوضى كاملة 
هذا الوضع الناش  عرب خاصية  .12بكثري على الدول اجملاورة عندما تكون هذه الدول هي نفسها قريبة من الفشل

ها من النتائج املباشرة النهيار الدولة  ، اليت تنطبق عليها االنتشار عرب احلدود ، جيعل الدول اجملاورة تعاني اكثر من غري

                                           
9 ibid, p221,p22. 
10 ibid.p. 22. 
11 ibid, p.221 
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يف كثري  والصراعات املعقدةنظرية الدومينو يف انتقال  الفوضى. فقد أثبتت التجربة منذ نهاية احلرب الباردة أن العنف 
العنف حيان يتم تصدير من األ ويف كثريعرب احلدود اليت يسهل اخرتاقها يف الدول الضعيفة والفاشلة،  من األحيان متتد

 .دول اجلوار ويزعزع استقرار املناطق اجملاورة االقتصادي إىلالالجئني، وعدم االستقرار السياسي والتفكك  وكذلك
و هو  .ويتفاقم هذا اخلطر ألن الدول الضعيفة واهلشة أو املنهارة غالبا ما تكون جماورة للبلدان ذات اخلصائص املماثلة

فحالة االنهيار تدل  الدولة،املؤسساتي النهيار  وهو واقع ينتج عن العجز 13اجلوار الس  " .ما يشجع على ظهور "
بعبارة اخرى انها  .على أن الوظائف األساسية للدولة اليت مت حتديدها يف النظريات املختلفة للدولة مل يعد ممكن تنفيذها

يركز هذا التعريف على ثالث   Zartmanب حس الفيربيتعرب عن ظاهرة خلل وظيفي يف اداء الدولة باملفهوم 
 .والدولة الضامن االمين إلقليم من السكان بوصفها السلطة ذات سيادة ، الدولة مؤسسة صنع القرار الدولة وظائف:

يؤثر  أحدهاالصعب االخالل بها فضعف  ويصبح منبشكل وثيق  تتصل» االمن، اهلوية، السيادة،لذا هذه الوظائف" 
 الدولة،يصبح حكم الدولة " املركزي " غري مقبول من قبل كل الوحدات اليت تشكل و يف هكذا وضع   14 باآلخرين.

تطرح مدرسة كوبنهاقن من  هي احلالة اليتو ،   Morten Kelstrup" حسب   الالامن اجملتمعيتنشا حالة  " 
ضعيفة عرضة بشكل خاص النعدام االمن اجملتمعي كمستوى للتهديد ، حيث أن الدول ال ويفرو  بوازنخالل روادها 
ان امن الدولة يتعلق بالتهديدات ضد السيادة ، فإذا فقدت الدولة سيادتها ال تعي  كدولة  ويفريرى اذ .األمن اجملتمعي 

فهو يتعلق بقدرة جمتمع  ، يف حني االمن اجملتمعي يدور حول اهلوية ، كذلك اجملتمع اذا فقد هويته لن يعي  كمجتمع .
لذا تعترب التهديدات ضد  احلقيقية.او  والتهديدات احملتملةعلى مساته االساسية يف مواجهة الظروف املتغرية  ما الثبات
  15حيث تصبح اهلوية مرجعا لألمن . موضوعية.مما هي  أكثرذاتية  اجملتمعياالمن 

حتلل كيانات الدول  جديد،بهما رمزا لتوجه مشؤوم  والعراق واملساحات احمليطةالصراع يف سورية  باملثل أصبحو
بعضها عابرة للحدود املوجودة انعكس هذا الواقع على دول  وطائفية ومذهبية،عشائرية  قبلية،وحدات  وتفككها اىل

امتدادا لإلقليم خاصة مع سعي  عموما باعتبارهااالوسط  ودول الشرقاجلوار اجلغرايف  الشام حبكماملكونة إلقليم 
لصراعها من ان يعرض متاسك سائر  وخارجها البدصول على دعم طوائف مماثلة عرب املنطقة ميلشياتهما املتقاتلة للح
خاصة ان الدول الضعيفة  للهوية.االجتماعي كرمز  فقدان التماسكيعزز طرح فكرة  وهو ما 16البلدان اجملاورة للخطر.

للمرء أن يرى أن االختالفات يف  ، ميكنبوزانري غالبا ما تكون غري جمهزة للتعامل مع االختالفات يف اهلوية والثقافة بتعب
هي اليت تشكل احلدود القبلية داخل هذه الدول.  فمعظم الصراعات اليت تنتشر اآلن  والعرقية،الثقافة واأليديولوجية 

                                           
13 Daniel Lambesh,Tobias Debiel, State Failure Revisited I:Globalization of Security and 

Neighborhood Effects.(INEF Report 87/2007).p.26. 
14 William Zartman, Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority 

, (Boulder, CO: Lynne Rienner PublishersRobert.I.1995). p.2. 
15 Paul Roe, Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma.(london: routledge .2005).p.43. 
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ولذلك، من املهم أن يأخذ هذا القطاع يف االعتبار عند دراسة األمن على  .تلك اليت تنطوي على عنصر اجملتمعي
   17.ستوى الكليامل
عدم قبول اجلماعات االثنية لوضعها الراهن يف اجملتمع قد ختتلف او تتعد اسبابه ، كما قد ختتلف اشكاله و درجاته     

، و لكنه حينما يتبلور يف تيار هادف اىل حتقيق مرام معينة ، و حينما يتوفر هلذا التيار قيادة ، وحد ادنى من االطار 
 socialاو يلتف حوله عدد معقول من افراد اجلماعة االثنية فانه يتطور اىل حركة اجتماعية  التنظيمي و يدخل فيه

movement   و ميكن النظر اىل اهداف احلركات االجتماعية من خالل درجة ما تطمح اليه يف عالقاتها باألغلبية
ولة ( و ترتاوح االهداف من حيث اي باجلماعات االثنية االخرى اليت تعي  معها يف نفس اجملتمع السياسي ) الد

الدرجة بني االنصهار و االنفصال و بني طريف النقيضني هذين ، الذوبان و االستقالل توجد درجات اقل ما ميكن ان 
اما التربير االفضل لالنفصال فهو اعتماده من جانب جمموعة لتصحيح  18تهدف اليها احلركات االجتماعية االثنية .

االكراد هو يخص االرض اليت ضمت بشكل غري عادل من قبل الدول االقليمية حتت تواطأ  لةويف حا ماضية.مظامل 
 االقليم.الذي مورس ضدهم داخل دول  والقمع واالقصاء املمنهجتاريخية  اىل املظامل إضافة دولي،

ات الثنائية توجيها توجه العالق تأثرياتمتمايز اخلصائص هلذا الوضع  االوسط، اقليمان مشال الشرق  ومن منطلق    
 التأثريتقع من حيث  العراقية،-الرتكية السورية،-الرتكيةلذا فان العالقات  األحيانبعض  وحتددها يفبل  مباشرا،

الفراغ اجليوسياسي اليت تشكلت يف مشال العراق  ان منطقةبيد  19واحد.املتبادل االقليمي داخل وسط اسرتاتيجي 
تعد من اهم مسائل السياسة اخلارجية  اخلليج،و اليت حتولت اىل حالة مزمنة مع حرب  العراقية االيرانية.خالل احلرب 

حيث حتولت هذه املنطقة اىل نقطة ضعف بالنسبة لرتكيا الرتباطها حبسابات اسرتاتيجية و ترتكز السياسات  الرتكية،
حال اتبعت سياسات او اجراءات غري عادية نظرا للعواقب احملتملة يف  احلساسية،املتعلقة بهذه املنطقة على ارضية بالغة 

.20 
ال الكراد العراق مشال خط  Safe havenحني متت اقامة مالذ امن  ،1221قد اظهرت التطورات اجلارية منذ ف

. و بانهيار احلكم املركزي يف العراق ، منطقة املالذ 122االممي ضغط التحالف الدولي عرب القرار  حتت 31عرض
منية مزدوجة لرتكيا ، االوىل ختص قيام كيان كردي مستقل ذاتيا ،  اما الثانية فهي تفاقم حالة االمن خلقت معضلة ا

انعدام االمن املتبادل بعد ما اعقب احلرب من تقسيم للعراق اىل ثالث مناطق ، و خطورة حتول مشاله اىل منطقة فراغ ، 
كيا ، ليس فقط من حيث االمن اخلارجي ، بل ايضا من العراقية اىل خط مواجهة بالنسبة لرت –و حتول احلدود الرتكية 

حيث االمن الداخلي ، فسرعان ما اخذ ذلك اخلط يف التمدد حنو الداخل الرتكي بفعل اخرتاق حزب العمال 

                                           
17 Barry Buzan, ibid, p. 122. 

 .311انتوني غيدنز، مرجع سابق، ص.. 18
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 وباملثل وضع 21الكردستاني ، و حنو العمق العراقي ايضا من خالل التدخالت العسكرية الرتكية يف مشال العراق . 
 وهو مطلباىل اعالء مطالب احلكم الذاتي  املركزي،سوريا على غرار العراق قد مكن هلم انهيار احلكم  االكراد يف

االحتاد الدميقراطي، بإعالنه فيدرالية "روج أفا" يف املناطق الشمالية من سوريا حتى و ان كان األكراد أقلية يف  حزب
هذه اخلطوة قد اصبحت  العراق.الكردية املستقلة ذاتيا يف هذه الوحدة قد تندمج مع مرور الزمن مع الوحدة  سوريا،

خاصة مع تعاظم دور قوات محاية الشعب الكردية يف حماربة تنظيم داع  يف  22خطرا حيدق بالوحدة الوطنية الرتكية .
لعزلة عن مكنهم هذا الدعم من فك ا تركيا.املناطق الكردية بعد الدعم االمريكي و قوات البشمركة العراقية و اكراد 

من السيطرة على معظم اقاليم الشمال السوري من عفرين اىل  الروسي متكنتالغطاء اجلوي  والحقا عربكوباني 
من تعقيد هذا  وما يزيداجلنوبية. لرتكيا عرب كامل حدودها  مستقرة مهددةيشكل بيئة امنية غري  وهو مااحلدود العراقية 

 امن.مالذ  وسورية والعثور علىقادرين على االنسحاب اىل داخل العراق  املشهد بقاء مقاتلي حزب عمال الكردستاني
 

 / العمليات : امننة / نزع الطابع االمين عن اهلوية الكردية3
هي تعد العماد النظري  . وويفراسهامات مدرسة كوبنهاقن للدراسات االمنية نظرية االمننة اليت قدمها  أبرزمن      

مي  ، حبيث يكون كل مركب امين يعرف امننة/ نزع الطابع االمين عن القضايا حمل لنظرية مركب االمن االقلي
 23االهتمام للوحدات املكونة له . 

يف جمموعة سياسية ملعاجلة  يتم بناء فهم تاذاتاني والذي عربهاالمننة بانها فعل خطابي ناجح  وويفر عمليةعرف بوزان ي
 واستثنائية للتعاملللتمكن من اللجوء اىل تدابري استعجالية  معينة،شي  ما على انه تهديد وجودي لقيم وحدة مرجعية 

 25ظروف تصبح القضايا مامننة. وحتت أي ملاذا، من،فهم  االمننة هومن وراء نظرية  واهلدف الرئيسي 24مع التهديد.
طابع امرباطوري متعددة اجلنسيات إىل دولة قومية  االخرية منيف حتول هذه  تركيا كانتية يف ظهور القضية الكرد   

الرتكية بعد  والذاكرة اجلماعيةجتد مربراتها يف مدركات كمال اتاتورك مؤسس تركيا القومية العلمانية  وهي عملية
إىل احلكم الذاتي  حيث ينظرالسياسية القومية امننة اهلوية الكردية بالثقافة  لذلك ترتبط العثمانية،تقسيم الدولة 

ماسست املسائل املتعلقة اعالء هذه التهديدات مت  ومن خاللالوطنية واملطالب املتعلقة باهلوية باعتبارها تهديدا للسالمة 
 الرتكية.باهلوية الكردية مع قيام اجلمهورية 

كتهديد ضد التماسك  والتنظيم العرقيتظهر العرقية قد  شيء،ففي اجملتمعات اليت تكون القومية مقدمة فوق كل    
. يف مثل هذه واخالقيات اخلصوصيةقد يظهر هذا التوتر كصراع بني اخالقيات الشمولية  والدولة.العدالة  القومي،

                                           
 .222ص.نفس املرجع، 21 
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24  Ibid,p.491. 
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ة السياقات سينظر اىل االيديولوجيا القومية للجماعة املهيمنة كايديولوجيا خصوصية بدال من كونها ايديولوجيا مشولي
هذا  والعدالة الرمسية،جالء من اليات االدماج  أكثر والتمييز العرقيحيث تكون ميكانيكيات االقصاء  عامة،كونية 

النوع من الثنائية او الغموض هو جوهري بالنسبة اىل االيديولوجيا القومية. و بالعكس كذلك حيث ميكن كذلك ان 
 26بل و حتى حتلله جزئيا على االقل يف جمموعات اكثر اتساعا . يته،تفتيؤدي احياء الذات اىل توطيد االطار الوطين او 

  االقل.او قد ال متتزج على  والبنية الوطنيةقد تتعارض البنية الذاتية  والقومية الرتكية. اذكما هو احلال مع اهلوية الكردية 
تتلخص يف  وهي فكرة اهلويات.ايضا معاني افعال  وامنا برزت التفاعل،ليست اهلويات وحدها اليت برزت نتيجة هذا 

  املصاحل.قول الكسندر ووندت اهلويات حتدد 
ممارسات عملية يف ضوء وجود عديد من  والذي تبعهوفق ما سبق يعترب اخلطاب اهلوياتي من قبل النخب الرتكية    

 االقليات. تهدفما يطلق عليه امننة  ألمنية اوأدى إىل قمع اهلوية الكردية بادرجها ضمن األجندة ا احملتملة.التهديدات 
و  املشرتكة )القوميةتركيا من وراء ذلك اىل بناء واقع او وضع اجتماعي جديد قائم على التصورات و املعايري و املبادئ 

ا باختاذ املؤممنة( ، مسح هل )الفواعلهذا اخلطاب السائد الذي كانت تتبناه النخبة العسكرية و السياسية  العلمانية(،
اجراءات و تدابري  استنثائية ، مثل حالة الطوارئ ، القيود املفروضة على احلقوق االساسية و التهجري القسري 

 و غريها من سياسات االقصاء . لألشخاص
الذي تبنته النخب العسكرية حتت شعار دولة واحدة امة  الرتكي،االمين القومي  صميم اخلطابطر التفكك كان خ

يف كل  1221و 1291، 1211للمؤسسة العسكرية اىل التدخل يف احلياة السياسية عرب االنقالبات  مكن واحدة،
مرة يكون هناك تهديد للقيم و اهلوية الرتكية ) القومية و العلمانية ( ، اذ اصدرت قوانني مبنع اللغة ، الثقافة و العادات  

 27الكردية و كل ما يتعلق بهويتها .
اىل حني نشأة حزب العمال  الكردية،ت مل تعلن السلطات يف تركيا عن قضية تسمى املسالة حتى منتصف الثمانينا 

والعراق بقيادة عبد اهلل اوجالن فتح احلزب جبهة حرب على املصاحل الرتكية متخذا من مشال سوريا  .الكردستاني
هذه االحداث املتزايدة  كردية. ةواقامة دولللمطالبة باالنفصال  وتكثيف عملياتهحلماية قواعدهم اخللفية  منطقة

استثمرتها تركيا يف مواجه احلزب داخليا من خالل تأكيدها على التفريق الكامل بني احلزب كمنظمة "إرهابية" وبني 
ادت اىل دعم شعيب الستخدام االجراءات العسكرية سواء برتكيا او خارجها ملالحقة  الشعب،املكون الكردي من 

ا خارجيا مكن لرتكيا ادراج حزب العمال الكردستاني على قائمة التنظيمات االرهابية او ما ام االرهابية.العناصر 
االنفصالية ما اكسبها املزيد من التاييد الدولي جتاه العناصر  االرهاب،احلرب الدولية على  إطاريعرف باالمننة الكلية يف 

 عسكرية، وسوريا والقيام بعملياتالتنظيم داخل العراق  وذلك مبالحقةاملقاربة الرتكية من الدفاع اىل اهلجوم  فتحولت

                                           
العرقية و القومية وجهات نظر انثربولوجية ، )ترمجة : الهاي عبد احلسني ، الكويت : عامل املعرفة  توماس هايلند اريكسون ،26 
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ميثل حتوال يف اخلطاب االمين الرتكي حول  وهو ما والتهديد املتبادل.القطيعة  1222اوصلت العالقات مع سوريا سنة 
 28هذه التهديدات. 

 الكردية:زع الطابع االمين عن اهلوية ن
التهديدات تأخذ  والنظر يف االمين هلاعملية االمننة/نزع الطابع  جيعل وخارجيتعقد املسالة الكردية ما بني داخلي     

جيمس يعرفه  عرب ما باألخر،. هذان البعدان متداخالن يؤثران و يتأثران احدهما يف املستوينيباملتغريات اليت حتدث 
 29العكس كذلك .  تصبح السياسة اخلارجية غري منفصلة عن السياسة الداخلية و السياسي، حيثبالرتابط  روزنو

خفف من القيود املفروضة على  حكم،التحول الدميقراطي يف تركيا بوصول توركت اوزال اىل  احمللي،لى املستوى ع
كانت حافزا كبريا لنزع الطابع االمين للقضية  30االكراد بتبنيهم مقاربة ليبريالية متفتحة على التنوع االجتماعي.

الفرتة نتج عن املفاوضات السرية مع حزب العمال  ويف هذه واخلصائص الكردية.باهلوية  واعادة االعرتاف الكردية،
مما يعين ازالة التهديد املباشر  النار، إطالق اعالن وقف والتنمية اىلالكردستاني ثم الحقا مع حكومة حزب العدالة 

جدول  نية، واالنتقال مناملإلرهاب فتح مساحات جديدة للنقاش حول القضية الكردية دون النظر اليها كأولوية 
 النقاش السياسيي العام.  والعودة اىلاعمال االجندة االمنية 

حصل التحول يف اخلطاب السائد حول القضية الكردية مزيدا من الزخم مع عملية تفعيل  اخلارجي،ما على املستوى ا
املعياري و هو بند يتعلق بوضع  جبانبهايتعلق تعقد املفاوضات و خاصة يف ما  االوروبي، نتيجةعضوية تركيا يف االحتاد 

يف هذا السياق عملية املفاوضات كانت تتم يف اجتاهني خارجي و  االقليات،الدميقراطية و حقوق  االنسان،حقوق 
االول مع الطرف االوروبي و الثاني حملي ) بني النخب ، املؤسسة 31املستوى الثنائي ،  بوتنامداخلي او ما يطلق عليه 

اجملتمع املدني (. و من هنا دفعت الضغوط االوروبية انقرة اىل اعادة تكييف سياستها الداخلية و هو ما  العسكرية ،
تطلب اعادة النظر يف حقوق االكراد بالداخل ، بإعادة انتاج خطاب سياسي جديد  ترتب عنه اعادة نزع الطابع االمين 

القرن املاضي  ، إسقاط قانون حجب اللغة الكردية ، ثم عرفت هذه االصالحات بنهاية تسعينات .عن اهلوية الكردية 
الحقا اطالق سجناء الرأي االكراد ، حتى تشكيل االحزاب و دخول احلياة السياسية الرتكية عرب بوابة الربملان .كما 

ى احلياة ان ازالة هذا التصور حول التهديد نتج حتول يف اخلطابات السائدة على املستوى اجملتمعي ، جاءت نتائجه عل
  32السياسية الداخلية ، حيث  فاز حزب العدالة و التنمية بعديد من املناطق الكردية.

 

                                           
 .91هاينتس كرامر، مرجع سابق ، ص.28 

29 Putnam Robert, Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. International 

Organization (42, 3, Summer 1988.427-460).p.430. 

 .91هاينتس كرامر، مرجع سابق، ص 30 
31 Putnam, Robert , ibid.p.434. 

 .92هاينتس كرامر، مرجع سابق، ص.32 
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 دور املتغري الكردي يف توجيه سلوك تركيا االقليمي املخرجات:/ 4
تعترب التدابري االستثنائية العملية الالحقة للخطاب االمين يف عملية االمننة ، اي مبعنى السلوك الذي تنتهجه تركيا جتاه 
هذه التهديدات يف جوارها االقليمي ، اعتمدت مقاربة تصحيحية جتاه الوضع القائم على حدودها ، و هو موقف ينتج 

ها الداخلية خارج النمط السائد من العالقات و بالتالي تشعر انها مهددة عرب ملا جتد دولة ما بنيت ارنولد وولفرزحسب 
 فهي تهدف اىل خلق اطار اقليمي يتميز بأقل قدر من التهديد اخلارجي .33الوضع القائم .

وضعها كعازل/نشط يتوقف على توازن معني. وفق نظرية  اقاليم،حبكم موقعها اجليوسرتاتيجي هلا روابط مع عدة و
و ايران  القوى تركياوفق منطق توازن  الفواعل.بني  وامناط العالقاتفان هذا الدور مقيد بتوزيع القوة  االمين،كب املر

بدول االقليم حتدد حسب ووندت وفق ثالث امناط من ثقافات الفوضى يف  اما عالقاتها قطبية،يشكالن ثنائية 
 هوبزية ، لوكية  وكانطية " »االخرين طرف لذاته و ذوات العالقات الدولية املرتبطة بتصورات الفواعل و نظرة كل 

و هي االمناط اليت ميزت عالقة تركيا بدول اجلوار .خالل فرتة .34اليت حتدد  سلوك الدول سواء  بالتعاون او الصراع
حول حقوق "هوبزية " مع سوريا والعراق بسب األكراد والتوترات النامجة  التسعينات هلا ميزة  "لوكية " مع إيران، 

االقليم. جتاه  تورغت اوزالمياه الفرات . و على العكس من ذلك . جاءت النيوعثمانية يف ثوب ليربالي متممة ملسار 
خالل  نلنفوذها. م: تركيا ، بوصفها وريثة اإلمرباطورية العثمانية، لديها دور تلعبه يف اجملال السابق  داوود اوغلو بتعبري

هذه السياسة تهدف اىل خلق بنية  35مببدأ تصفري املشاكل ، اجلوار عماللية و اخلارجية لدول التأثري يف االقاليم الداخ
اجتماعية كانطية حيث تتوقف اجلهات الفاعلة عن معاملة بعضها البعض حول املسائل االمنية و تبدأ التصرف 

 كأصدقاء . 
اىل  الداخل( وادماج اكراداكراد اخلارج  )وئدملت تركيا لتحقيق التوازن بني اثنني من الضرورات املتعارضة ع

  وسوريا.يخص القضية الكردية بدول اجلوار دون املساس بوحدة اراضي العراق  فيمااالعتماد على مقاربتني متناقضتني 
 سياسة احملافظة على الوضع القائم يف العراق  :

فقد اصبح العراق ساحة  االوسط.يف قضايا الشرق  أعمقتركيا اىل االخنراط بصورة  العراق،فعت فوضى ما بعد غزو د
مفتوحة لتنامي االرهاب و تصاعد العنف العرقي و الطائفي ، هذه الفوضى الناشئة استحدثت وضع بنيوي اقليمي 
جديد بربوز كردستان العراق كمنطقة حكم ذاتي ، تعني على تركيا للتعامل مع هذا الوضع  ان تقيم توازن دقيق بني 

االمنية القومية من جهة و الوضع البنيوي يف العراق .بالنسبة لرتكيا شكلت مجلة هذه التطورات مصدرا للقلق املصاحل 
على الوضع اهل  جنوب شرق تركيا ، و كونها عضو  تأثريهبسب الفراغ السياسي و االمين املتزايد يف مشال العراق و 
و ما يعين تقيد الدور الرتكي يف املنطقة يف اطار سياسة امشل حلف الناتو و الشريك االسرتاتيجي للواليات املتحدة وه

للشرق االوسط اجلديد الذي تفرضه امريكا .لذا دأبت تركيا للحفاظ على جمموعة من املصاحل املتناقضة و املختلطة ، 

                                           
33 Barry Buzan, ibid, p. 21. 

34 Paul Roe, ibid,p.12. 
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لذي سينجم العمل على منع قيام دولة كردية مستقلة ، و يف الوقت نفسه منع  اي هجوم عراقي واسع على االكراد ا
عنه حركة الجئني واسعة باجتاه تركيا . يف حني ابقاء سلطة احلكم الذاتي الكردي يف حالة ضعف ميكن حلزب العمال 

اىل  إضافة احلدودية.هام  مناورة يف املناطق  ويستفيد منالكردستاني من احلصول على موط  قدم مع احلدود الرتكية 
  36االقتصادية.املصاحل 

بزعامة  KDPالعسكرية بني احلزب الدميقراطي الكردستاني  بعد الصداماتسرتاتيجي ما لبث ان حتول اال املأزقذا ه
اليت  1223 الطالباني، سنةبزعامة جالل  PULكردستان الدميقراطي الكردستاني  وحزب احتادمسعود الربازاني 

ل العسكري . لذا انتهجت سياسة التدخل وعودة حزب العمال الكردستاني للعم الفرقاء.افضت اىل اقتسام املنطقة بني 
قبل الشريك االسرتاتيجي  وحتى من ودول االقليممعارضة من قبل العراق  وان لقيتالعسكري طوال التسعينات حتى 

 املتحدة.الواليات 
 يكن لرتكيا القدرة ان تنخرط يف القضايا االمنية للعراق بشكل اوسع اال من خالل لعب دور الوسيط يف عديد من مل

يف هذا السياق مت نزع الطابع االمين عن العالقات  واحلكومة العراقية،اقليم كردستان  الكردية اوبني الفصائل  املسائل ما
ليبريالية بتكثيف االعتماد املتبادل وتوسيع العالقات التجارية مع العراق  ، بانتهاج مقاربة2112مع العراق بدءا من 

العراق. اذ تقوم تركيا بدور احلماية لكردستان العراق و تقيم معه اشكاال من التعاون االمين و  واقليم كردستان
و حزب االحتاد الوطين كما ترعى جهود الوساطة بني الفصائل الكردية احلزب الدميقراطي الكردستاني  االقتصادي،

و تهدف من راء هذه السياسة اىل حتييد اكراد العراق ازاء املشكلة الكردية يف تركيا ، كما تستميل  37الكردستاني .
هذه االطراف ضد حزب العمال الكردستاني من خالل تكثيف االعتماد املتبادل و التواجد العسكري . تسعى تركيا 

 على حساب العالقات الرتكية العراقية. وان كانهذا التوازن حتى للحفاظ على وضع يسمح باستمرار 
 القائم: وتغيري الوضعوريا س
مواكبة لدورها النشط يف الشرق االوسط. فبعد  ،2111لدور التصحيحي لرتكيا يف سوريا بدا جليا منذ بدا االزمة ا

. بإعالء 2119اي نزع الطابع االمين مع سوريا  املشاكل، ومبدأ تصفرياحلراك الشعيب اعتمدت مقاربة متناقضة 
خطاب التغيري و مطالبة نظام االسد بإقامة املزيد من االصالحات السياسية اىل املطالبة بتنحي االسد من السلطة و فتح 

 . هذه املواقف كان هلا انعكاسات على العالقات مع سوريا و دول االقليم ايران و38حدودها لشتى فصائل املعارضة 
و نتيجة لتعقد املشهد االمين السوري ذي االمتدادات االقليمية و الدولية و زيادة تأثري الفواعل  للنظام،العراق املساندة 

 سوريا. تكثيف اخلطاب االمين اعاد يفواقعية فرضتها الضرورات االمنية العرب دوالتية ، عادت تركيا النتهاج مقاربة 
على ضوء تهديدات بوادر كيان كردي مستقل مع عودة نشاط حزب العمال   امننة العالقات بني البلدين ، هذا

                                           

 .221ص سابق.هاينتس كرامر، مرجع  36 
 .122ص.سابق، داوود اوغلو، مرجع 37 
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اىل تنظيم داع  بعد متدده من العراق اىل احلدود الرتكية السورية .و االهم يف ذلك حتول وحدات  إضافةالكردستاني ، 
اتيجي يف احللف الدولي محاية الشعب الكردي بقيادة حزب االحتاد الدميقراطي من ميليشيا حملية اىل  شريك دولي اسرت

حملاربة داع  ، اذ يعد احلليف امليداني للعمليات اجلوية اليت تقوم بها كل من الواليات املتحدة و روسيا يف سوريا ، 
هذا الدعم الدولي مهد حلزب االحتاد الدميقراطي إلعالن كيان ذاتي مستقل عن سوريا والذي يهدف إىل ربط خمتلف 

نتيجة هذه التغريات امليدانية ، اطلقت تركيا عملية "درع  39قليم على طول احلدود الرتكية."الكانتونات" لتشكيل إ
الفرات" عرب التدخل العسكري يف سوريا تهدف من خالهلا اىل خلق منطقة عازلة غرب الفرات متنع مبا كان اي اتصال 

منية اىل اعادة توجيه سلوك تركيا جتاه بني االكراد على طول احلدود الرتكية السورية  .مهدت هذه الديناميات اال
االزمة السورية و اعادة التوازن للعالقات االيرانية الرتكية اللتان تعارضان إقامة اي كيان كردي يف مشالي سوريا و 
االبتعاد خطوة عن حلفائهما الدوليني ، الداعمان لفكرة فدرلة سوريا كحل لنزاع السوري.  املوقف اجلديد الذي 

من هنا يربز اهمية البعد االمين الذي حيدثه املتغري الكردي يف اعادة توجيه  40رة إنه جاء خلدمة مصلحتها.قالت أنق
بدءا باستعادة األمن  اولويات،اذ تقوم املقاربة الرتكية على عدة  السورية،السياسة اخلارجية الرتكية جتاه االزمة 

لعب دور فاعل على طاولة  والعمل علىن قيام كيان كردي جغرايف موحد دو إطارحل االزمة السورية يف  الداخلي،
االخذ بزمام  العراقية.املفاوضات ألي إعادة ترتيب ملرحلة ما بعد الصراع يف سوريا، على عكس املوقف من االزمة 

القوى  عن اي ترتيبات جيوسياسية يف جوارها قد تفرضها التسويات بني منىجتعل تركيا يف  السورية،االزمة  املبادرة يف
 الدولية.

 
 / التغذية العكسية : دوامة الفعل و رد الفعل بني تركيا و االكراد5

انها متنحنا تفسريا كيف ميكن لعملية امننة اهلوية الكردية يف تركيا   feed backاهمية فكرة التغذية العكسية     
ن ان تعود ادراجها و تتساءل حول الكيفية اليت جماال انعكاسيا ملشاعر عدم االمن  .وهو ما ميكن اجلهات الفاعلة متولد 

فاإلجراءات اليت تقوم بها تركيا 41ميكن من خالهلا ان تساهم افعاهلا يف بناء املشكلة ذاتها اليت يرغبون يف معاجلتها .
للهوية الكردية لتعزيز امنها القومي بإعالء خطاب القومية الرتكية ، يصبح تهديدا ذاتيا لألكراد ، و باملثل تعزيز االكراد 

يعترب تهديدا موضوعيا لرتكيا كدولة قومية . و هو اشبه باملوقف الذي يصفه روبرت جرفيس بالنموذج اللوليب 
spiral model   الذي تنتجه املعضلة االمنية ملا يسعى كل طرف اىل تعزيز امنه على حساب الطرف االخر .  مبعنى

                                           
39. Bülent Aras , Why Turkey Went Into Syria. nationalinterest. August 31, 2016 

 http://nationalinterest.org/feature/why-turkey-went-syria-17537 

 http://www.bbc.com/arabicكيف يؤثر التقارب الرتكي مع روسيا وإيران على األزمة السورية؟ موقع / 40
.لإلطالع انظر مقتبس عن فكرة كارين فيارك حول انعكاسات اجراءات التدابري االستثنائية يف عملية االمننة  41 

   كتاب :النظريات الدولية ، التنوع و التخصص.
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عة األغلبية يف سياق عملية  االمننة ، و اليت  تهدف إىل إضعاف هوية األقلية ، أن التدابري االستثنائية اليت تتخذها جممو
التهديدات "، بوزانمثلما حتدث عنها   .يف الواقع تدفع مجاعة األقلية على أن تكون أكثر تصميما للدفاع عن هويتها

لكن ميكنها أيضا أن تعزز كثافة  حتى و ان احملاوالت لقمع اهلوية قد تعمل، .ميكن أن تعزز اهلوية اليت كانت معدة
، ان ممارسة التفرقة و التمييز مع اجلماعات االثنية قد  غيدنزو بهذا الصدد يرى عامل االجتماع  " .42جمموعة متماسكة

يكون عامال مهما يف تنمية الوعي االدراكي االثين نتيجة االحساس باالضطهاد .و بتعبري اخر تنطوي العالقة االثنية 
اي شروط من   exclusion و االستبعاد   inclusionضمنا على اليات نفسية اجتماعية لالندماج صراحة او 

" و شروط من ينطبق عليه االستبعاد من هذه النحن و وضعه يف مجاعة  النحن ينطبق عليه ان يكون من مجاعة "
الرتكية سواء الستيعاب او دمج االكراد وهو ما تربزه اخلربة االمربيقية للسياسات االمنية  43". اهلماالخرين او " 

بالداخل ، مل تأتي بالنتائج املرجوة فقد بقية اهلوية الكردية واقع اجتماعي طوال السنني املاضية ، ما نتج عنه نوع من 
ي يف االقصاء بني النحن و االخر ،و  يف حني  نزع الطابع االمين عن القضية الكردية  بانفتاح تركيا على التنوع اهلويات

 تركيا جاءت بنتائج مشجعة للتماسك االجتماعي و االستقرار االمين .
ميكننا استنباط  44و بناءا على الطرح الذي يقدمه كوفمان يف تقسيم املعضلة االمنية اىل هيكلية و اخرى ادراكية . 

راق و سورية حيث ان انهيار شكل اخر لدوامة الفعل و رد الفعل من حيث االمن االقليمي . فاملتغريات البنيوية يف الع
املركزي بالدولتني و الذي ينشا معضلة امنية هيكلية ، اي انهيار احلكم املركزي يدخل االكراد يف وضع الال امن  و ما 
يدفعهم اىل اختاذ تدابري محائية لتعزيز امنهم جتاه اجلماعات االخرى ، يخلق معضلة ادراكية لرتكيا حبث تنظر اىل هذه 

انها قد تتطور الحقا اىل مطالب انفصالية و هو ما يعترب تهديدا وجوديا ألمن تركيا القومي. لذا عالقة تركيا الرتتيبات 
بدول املركب  تتعلق بالتصورات و االدراكات الرتكية جتاه االكراد فيها  . و هو ما ميكن مالحظته خبصوص اقليم 

ستان العراق كانت نتائج اجيابية من حيث االمن الداخلي او كردستان العراق ، حيث نزع الطابع االمين مع اقليم كرد
 اخلارجي، بيد انه اخنفضت وترية اهلجمات االرهابية ، حتى انه مت عزل حزب العمال الكردستاني يف حميطه الكردي. 

بربط حزب   حني  السلوك اهلجومي لرتكيا يف سوريا الحتواء التهديدات اخلارجية  و مهامجة قوات احلماية الكرديةيف
االحتاد الدميقراطي حبزب العمال الكردستاني  ، عمليات االمننة هذه ترتب عنها انعكاسات على االمن الداخلي الرتكي 
، الذي عرف تصاعد وترية االعمال االرهابية يف تركيا بعد الدور اجلديد الذي تقوم به يف سوريا و العراق ، و هو ما 

 ين على احتواء التهديدات الكردية كيف ينعكس على امنها الداخلي.يفسر كيف ان السلوك الرتكي املب
 
 

                                           
42 

Paul Roe,ibid,pp.70-71. 

 .312غيدنز ، انتوني ، مرجع سابق ، ص.43 

44 Paul Roe,ibid,p.31. 
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 خلامتة : ا
نتيجة التأثريات املتبادلة بني التحوالت  التاريخ،يعرف الشرق االوسط بنية ديناميكية متعددة االجتاهات تشكلت عرب 

فان النظر يف املسالة الكردية  االوسط،ق فنظري التوزيع الدميغرايف لألكراد يف مشال الشر والتدخالت اخلارجية.الداخلية 
 وتأثريها علىاملتغريات  واستيعاب هذهمتكننا نظرية مركب االمن االقليمي يف فهم  للمستويات، لذايتطلب حتليال عابرا 

 توجهات الدول حيث يصبح االمن ما تريده الدول.
حبيث  الرتكي،امتدادات اىل العمق  وسوريا هلالعراق االساس فان الفوضى الناشئة نتيجة التغريات البنيوية يف ا على هذاو

وجوديا  جامع تهديدا وتشكيل كيانالتحول القيمي الناش  لألكراد كحركة اجتماعية تطالب حبقوقها التاريخية  يصبح
وية فان عملية امننة/ نزع الطابع االمين عن اهل ومن هناحيث يصبح امن تركيا مقرتنا جبوارها االقليمي  تركيا،ألمن 

هذا الواقع الذي يفرضه االدراك الكردي ينعكس على السياسة    وباملثل الكردية يتجاوز الداخل الرتكي اىل اجلوار 
.  لذا عالقة تركيا بأكراد اخلارج تتعلق بالتصورات الرتكية وسورياسلوكها جتاه العراق  ويعيد توجيهالداخلية الرتكية 

 الداخل.جتاه اكراد 
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